
 Ethionamid merupakan OAT atau obat 

anti-tuberculosis. Ethionamid digunakan un-

tuk pengobatan Tuberculosis pada pasien 

yang sudah mengalami resisten terhadap 

OAT  Kategori 1  

  
Penggunaan Ethionamid Harus 

digunakan secara tepat bersama dengan 

obat antituberculosis yang lain, untuk 

mencegah terjadinya resistensi. Jika muncul 

reaksi alergi harap dikomunikasikan dengan 

dokter atau apoteker.  

 

Apa Ethionamid itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Ethionamid tersedia dalam bentuk tablet 

250mg 

 Diminum 1-2x sehari 1-2 tablet kombinasi 

dengan obat antituberculosis lainnya, dimi-

num saat perut kosong 

 Sebaiknya digunakan pada waktu yang sama 

tiap harinya 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 

dosis obat yang terlewat Ketika ingat, tetapi 

jika waktunya mendekati dosis berikutnya, 

lewati dosis tersebut. Dlanjutkan jadwal beri-

kutnya, jangan minum dua dosis sekaligus un-

tuk mennganti dosis yang terlewat.   

 Untuk anak-anak dapat dilarutkan dengan 

sesendok air putih 

 Gunakan Ethionamid sesuai petunjuk dokter, 

dikonsumsi rutin hingga dokter sudah menya-

takan pasien sembuh dari TB dan boleh ber-

henti minum obat 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Beritahukan kepada dokter atau apoteker, 

apabila mengalami gejala berikut : 

 Hipotensi ortostatik 

 Gangguan kulit : kulit sensitive, acne, ku-

lit kemerahan 

 Hipoglikemia, gynecomastia, hipotiroid 

 Gangguan pencernaan : nyeri perut, di-

are 

 Gangguan penglihatan 

 Serta reaksi hipersensitif 

 

 

Ethioanamide merupakan OAT untuk 
pasien resisten OAT Kategori 1, sehingga 

hanya bisa didapatkan di fasilitas 
kesehatan melalui pemeriksaan TB  

Apa efek samping dari 
Ethionamid? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan ablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering.  

 

 
 

 

Sebaiknya diberikan jeda waktu minum 

dengan obat berikut : 

 Isoniazid 

 Cycloserin 

 Lactobacillus  

 Estriol 

Tidak boleh diberikan bersamaan dengan  

 Vaksin BCG 

 Vaksin Klorela 

 Vaksin Thypoid 

 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Ehionamid? 

Interaksi Ethionamid dengan 
obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 
e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

Hubungi apoteker / Asisten Apoteker di 
Apotek, jika ada pertanyaan tentang 
obat yang digunakan. 
 
Segera ke Dokter / Puskesmas / Rumah 
Sakit, jika gejala penyakit tidak membaik 
setelah  menggunakan   obat   lebih   dari 
3 hari.  
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